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Beste ouder,  
 
Opvang vinden voor uw kind is zeker niet altijd evident. Om u daarbij te helpen heeft het 

gemeentebestuur van Brecht een infobrochure samengesteld. Deze brochure geeft u een overzicht 

van de opvangmogelijkheden in onze gemeente voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Bij ieder 

opvanginitiatief dat aan bod komt worden een aantal belangrijke gegevens zoals contactinformatie, 

type van opvang als ook de tarieven weergegeven. We beseffen goed dat dit een bijzonder 

belangrijke beslissing is voor u en uw kind(eren) en hopen u via deze brochure op weg te helpen om 

de juiste opvang te vinden. 

Het aanbod in deze brochure is echter een momentopname. De gegevens veranderen soms snel. 

Mocht u alsnog onvolledigheden of fouten ontdekken, gelieve dan contact op te nemen met de dienst 

welzijn. Alvast bedankt, wij houden deze brochure immers graag volledig. 

Sinds een aantal jaren beschikt onze gemeente over een lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang, 

bestaande uit opvanginitiatieven (onthaalouders, kinderdagverblijven en initiatieven voor 

buitenschoolse opvang), de scholen, het jeugdwerk, het gemeentebestuur, het OCMW en de ouders. 

In oktober 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om dit overlegorgaan te erkennen als officiële 

adviesraad met als naam lokaal overleg kinderopvang (LOK). Iedereen die bij de opvang van kinderen 

betrokken is kan deelnemen aan dit overleg en mee zoeken naar een oplossing voor mogelijke 

opvangtekorten en trachten de verschillende initiatieven beter op elkaar af te stemmen alsook een 

advies te geven aan het gemeentebestuur.  

 

Voor meer informatie over het LOK kan u terecht bij:  

Kris Van Dijck, consulent welzijn (lok@brecht.be) – welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor vrije opvangplaatsen, informeert u rechtstreeks bij het 

kinderopvanginitiatief naar keuze,  

waarvan u in deze brochure alle contactgegevens vindt.  

Alle initiatieven die worden vermeld, zijn erkend door Kind en Gezin.  

 

Gemeente Brecht is partner van Huis van het Kind Voorkempen. Met de Huizen van het Kind wil de 

Vlaamse overheid samenwerking stimuleren tussen organisaties die zich inzetten voor (aanstaande) 

gezinnen, kinderen en jongeren. Vanuit het Huis van het Kind wordt het aanbod afgestemd en 

bekendgemaakt aan de doelgroep.  

Het Huis van het Kind Voorkempen (Zoersel – Brecht – Zandhoven – Wijnegem – Schilde) is erkend 

door Kind & Gezin sinds 1 november 2014 en ontvangt een jaarlijkse werkingssubsidie om de 

vooropgestelde doelstellingen te bereiken. 

Het Huis van het Kind wil het welbevinden van alle ouders, kinderen en jongeren in de regio 

bevorderen door de krachten van alle actoren die zich voor hen inzetten te bundelen in een sterk en 

open netwerk.  

Alle partners van het Huis vind je op de website www.huisvanhetkindvoorkempen.be.  

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud  

Opvoedingspunt Brecht Opvoedingspunt Brecht Opvoedingspunt Brecht Opvoedingspunt Brecht     

Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want je wil het graag zo 

goed doen! Contacteer het Opvoedingspunt voor grote of kleine 

vragen. Het Punt is er voor iedereen. 

Gratis, vrijblijvend en discreet. Een luisterend oor, een tweede 

stem. Eén of meerdere persoonlijke gesprekken. Informatie, folders 

en meer. Het Punt is er ook voor ouders met kinderen en jongeren 

met een vermoeden van een gedrags- of ontwikkelingsstoornis.  

Opvoedingspunt Brecht _ Gasthuistraat 11 _ 2960 Brecht  

T 0492 73 36 78  

E opvoedingspunt@brecht.be  

Enkel op afspraak. Advies via telefoon of e-mail is ook mogelijk.  
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1. Gezinsopvang met inkomenstarief  

1.1. Dienst voor onthaalouders Landelijke Kinderopvang – dienst ‘gezinsopvang’  

contactpersoon  Lea Van Hasselt 
Gemeenteplaats 5/1 
2960 Brecht  
LKOBrecht@landelijkekinderopvang.be  
Voor aanvraag kinderopvang of meer informatie: 070 24 60 41 (infolijn 
Landelijke Kinderopvang)  

  
soort opvang  dagopvang en buitenschoolse opvang bij onthaalouders thuis  

(+/- 30 onthaalouders zijn aangesloten bij de dienst ‘gezinszorg’ in regio 
Brecht, Overbroek, Sint-Lenaarts en Sint-Job-In-‘t-Goor)  

  
openingstijden Afhankelijk van de werktijden van de onthaalouder, is de opvang alle 

dagen mogelijk, gemiddeld tussen 7.00 u en 18.00 u. Bij sommige 
onthaalouders is er ook weekendopvang en opvang ’s nachts mogelijk.  

  
kostprijs  Tarief op basis van uw inkomen (attest inkomenstarief, meer info op de 

website van Kind & Gezin > kinderopvang > ouder > prijs > 
inkomenstarief). 

  
doelgroep  niet-schoolgaande baby’s en kinderen: 0 – 3 jaar  

schoolgaande kinderen: 3 – 12 jaar  
  
Kind & Gezin  Elke onthaalouder heeft een vergunning van Kind en Gezin en vangt een 

aantal kinderen op afhankelijk van hun vergunning.   Het is altijd 
kleinschalig en meestal 4 voltijdse kinderen waarbij nooit meer dan 8 
kinderen tegelijk worden opgevangen. 

  
krachtlijnen  Kwalitatieve kinderopvang op maat, ‘net als thuis’, stellen wij als doel. 

Hiervoor besteden we veel aandacht aan de vraag en verwachtingen van 
ouders, overleggen we met onthaalouders.  
Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met de dienst. Onze 
onthaalouders staan paraat! Wij proberen vraag en aanbod zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen door u wegwijs te maken. Op welke 
dagen en uren heeft u opvang nodig? Is de opvang onregelmatig? Hoe 
denkt u over opvoeding?  
'Opvang bij een onthaalouder van onze dienst' wil zeggen dat uw kind in 
een huiselijke sfeer wordt opgevangen. Uw kind draait mee in het 
dagelijkse gezinsleven. Dat betekent: persoonlijke aandacht, een aai over 
de bol, samen een boodschap doen, boekjes lezen. Er wordt rekening 
gehouden met het slaapritme van uw kind. Persoonlijke aandacht en toch 
vriendjes om mee te spelen!!  
Zin om zelf onthaalouder te worden? Ook dan kan u met ons contact 
opnemen. Onze onthaalouders krijgen vorming en begeleiding van de 
dienst en een vast bedrag per dag en per kind. Zij hebben een sociaal 
statuut. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boonen Jeanine  Gramyelaan 9  Sint-Job-In-’t-Goor  baby’s en peuters 

De Vos Sylvie Brugstraat 135  Sint-Job-In-’t-Goor  baby’s en peuters 

Keppens Inne  
Van den Bosch Melissa 

Elshoutlaan 7  Sint-Job-In-’t-Goor  baby’s, peuters en 
schoolgaande kinderen 

Joris Debbie Vorsenkwaak 14  Sint-Job-In-’t-Goor  baby’s en peuters 

Spiessens Lieve De Renlaan 9  Sint-Job-In-’t-Goor  baby’s, peuters en 
schoolgaande kinderen 

Van Achter Nicole Brugstraat 106/4 Sint-Job-In-’t-Goor  schoolgaande kinderen  

Rupsennestje  
Janssens Gerda 

Steenboklaan 6 Sint-Job-In-’t-Goor  baby’s en peuters  

Butaeije Bie  Waterhoevelaan 4  Brecht  baby’s en peuters 

Coppens Cindy  
Neels Mieke 

Rubinsteinlaan 3  Brecht  baby’s, peuters en 
schoolgaande kinderen 

Donckers Carine Kerkhovenakkerlaan A4 Brecht  baby’s en peuters 

Fockenier Linda Brahmslaan 10 Brecht  baby’s en peuters 

Drommels  
Henderickx Myriam 

Bethovenstraat 34  Brecht  baby’s, peuters en 
schoolgaande kinderen 

De Vos Veronique Klein Veerle 107 Brecht  baby’s en peuters  

Verhoeven Karin  Vogelkerslaan 60  Brecht  baby’s en peuters  

Gubbels Annick Molenheiken 47 Sint Lenaarts  baby’s en peuters 

Mertens Kris  Ringovenlaan 9 Sint Lenaarts baby’s, peuters en 
schoolgaande kinderen 

Peeters Hild Simon Goossenslaan 47 Sint Lenaarts baby’s, peuters en 
schoolgaande kinderen 

Schurmans Marleen   Klein Veerle 20  Sint Lenaarts baby’s en peuters  

De Sloebertjes 
Van de Sande Mariska  

Sint-Willebrordusstraat 52 Overbroek  baby’s, peuters en 
schoolgaande kinderen 

Coertjens Tinneke  Klein Veerle 97  Brecht  baby’s en peuters  

Sylvia Van Dooren  Bergsebaan 19 Brecht  baby’s en peuters  



2. Gezinsopvang met vrije prijs  

contactpersoon  Ria Gysen  
Hensellaan a 28 
2960 Brecht 
03 313 87 58   

soort opvang  zelfstandige onthaalouder 
dagopvang en buitenschoolse opvang  

openingstijden  maandag, dinsdag en donderdag: 7.00 u – 18.00 uur  
woensdag: 7.00 u – 13.00 uur 
vrijdag: 7.00 u – 17.00 uur 

aantal kinderen 5 plaatsen  

 

contactpersoon  Lydia Vingerhoets 
Edith Cavallaan 26 
2960 Sint-Job-In-‘t-Goor 
03 236 07 09   

soort opvang  zelfstandige onthaalouder 
dagopvang in gezin 

openingstijden  maandag tot donderdag: 7.00 u – 18.00 uur  
vrijdag: 7.00 u – 14.00 uur 

aantal kinderen 7 plaatsen  

 

contactpersoon  Ann Peeters – Aerts  
Van De Reydtlaan 78 
2960 Brecht 
03 636 28 76 
0489 50 36 69 

soort opvang  zelfstandige onthaalouder 
dagopvang in gezin 

openingstijden  maandag – zaterdag: flexibele uren  

aantal kinderen 7 plaatsen (dagopvang)  
4 plaatsen (weekendopvang) 
4 plaatsen (nachtopvang)  

infrastructuur  landelijke rustige omgeving 
dichtbij E19 
40 m² speelruimte 

 

contactpersoon  Hilde Nooyens  
Heiken 51  
2960 Sint Lenaarts 
0477 20 71 37  
hilde.nooyens@skynet.be  

soort opvang  zelfstandige onthaalouder 
dagopvang in gezin 

openingstijden  maandag tot vrijdag: 6.00 u – 18.00 uur  

aantal kinderen 7 plaatsen (0 – 3 jaar)  

prijs  halve dag = 15 euro 
hele dag = 24 euro 
per uur = 5 euro 

infrastructuur  rustig en landelijk gelegen, boerderij met dieren in de omgeving, 
gemakkelijk te parkeren  
opvang in het bij huisje gelegen aan Koningsstoel 5 in Sint Lenaarts 
binnen 50 m2 en buiten 100 m2 

 



3. Groepsopvang met inkomenstarief 

3.1. Kinderdagverblijf Merlijntje  

contactpersonen  Annick Moonen en Hilde Buelens  
De Lalainglaan 11  
2960 Brecht  
03 330 10 74  
www.dekleinekasteeltjes.be   
annickm@dekleinekasteeltjes.be 
hildeb@dekleinekasteeltjes.be  

  
soort opvang  kinderdagverblijf en occasionele opvang  

(2 leidinggevenden waaronder 1 sociaal verpleegkundige, 13 
gediplomeerde kinderverzorgsters, 2 logistiek medewerkers)  

  
openingstijden elke weekdag van 6.45 u tot 18.15 u  
  
kostprijs  De prijs wordt bepaald door Kind en Gezin en is afhankelijk van het 

inkomen van de ouder(s). KDV + occasionele opvang: min. 1,56 euro per 
dag en max. 27,71 euro per dag. Alle maaltijden zijn inbegrepen in deze 
prijs, uitgezonderd flesvoedingen.  

  
doelgroep  baby’s en kinderen: 0 – 3 jaar  

aantal plaatsen:  
-56 plaatsen in het kinderdagverblijf 
-9 plaatsen in de occasionele opvang 

  
krachtlijnen  Merlijntje werd in 2001 geopend met een ruime tuin en leuke 

speeltoestellen voor mooie zomerdagen. Het is gelegen in een 
doodlopende straat, geen verkeer, voldoende parkeerplaats. 
Merlijntje biedt kwalitatieve opvang en voor alle kinderen ‘zorg op maat’. 
Wij kijken naar de noden van elk individueel kind en ieder kind kan zich op 
zijn/haar tempo ontwikkelen. Vanaf peuterleeftijd wordt veel aandacht 
gegeven aan de sociale omgang met andere kinderen en de voorbereiding 
op de kleuterschool.  
Op elke leeftijd gaan we voor gelukkige kinderen en tevreden ouders. 
Er werken enkel gediplomeerde verzorgenden in Merlijntje en voldoende 
in aantal waardoor wij ook met vakantie- en ziektedagen voldoende 
begeleiding voor uw kind kunnen garanderen. 
Merlijntje heeft continu 4 plaatsen voor kinderen met een specifieke 
zorgbehoefte, d.w.z. dat kinderen met nood aan extra zorgen zéér welkom 
zijn. Voor ouders die onverwacht en snel een opvangplaats zoeken, 
hebben wij 9 plaatsen occasionele opvang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Kinderdagverblijf Pagaderke  

contactpersonen  Balemans Sandra  
Oostmalsebaan 13 d 
2960 Sint Lenaarts 
0472 39 63 53  
www.pagaderke.be  
info@pagaderke.be 

  
soort opvang  dagopvang voor kinderen van 0 tot 5 jaar   

1 leidinggevende en 3 gediplomeerde kinderverzorgsters 
  
openingstijden elke weekdag van 6.00 u tot 18.30 u  
  
kostprijs  De prijs wordt bepaald door Kind en Gezin en is afhankelijk van het 

inkomen van de ouder(s). KDV + occasionele opvang: min. 1,56 euro per 
dag en max. 27,71 euro per dag.  

  
doelgroep  baby’s en kinderen: 0 – 5 jaar  

24 plaatsen 
  
krachtlijnen  Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor 

elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een 
stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn 
aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor het kind 
geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor 
geborgenheid, we bieden een overzichtelijke structuur en regelmaat, met 
het oog op het welbevinden van elk kind. 
Het kinderdagverblijf wordt opgedeeld in 2 leefgroepen met een 
buitenspeelruimte.   

3.3. Kinderdagverblijf Boelieboe 

contactpersonen  Jannie De Fré – 03 313 61 54  
Debbie Rollenberg – 0485 31 79 11  
Schoolstraat 18 
2960 Brecht  
www.boelieboe.be 
 

openingstijden maandag tot vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur 
zaterdag en zondag gesloten 
wettelijke feestdagen en brugdagen: gesloten 
 

kostprijs  Afhankelijk van het inkomen van de ouders, de berekening gebeurt via het 
attest inkomenstarief.  
 

doelgroep  baby’s en kinderen: 1 maanden tot 3 jaar   
18 plaatsen 

krachtlijnen 2 aparte speelruimten en één buitenruimte + 4 slaapkamers 
Wij proberen de huiselijke sfeer te creëren en geven de kinderen de kans 
om op eigen tempo en op eigen niveau zich te ontwikkelen tot een 
volwaardig persoon. Zelfstandig kinderdagverblijf met vergunning van Kind 
en Gezin. 

 

 



4. Groepsopvang met vrije prijs  

4.1. Kinderdagverblijf De Tutterbende  

contactpersonen  Chris Vets  
Vestlaan 4  
2960 Sint-Job-In-’t-Goor 
0495 22 98 39 – gelieve na 19 u of in het weekend te bellen  
naar 0475 47 38 80  
 

openingstijden maandag – donderdag: 06.30 uur – 19.00 uur   
vrijdag: 06.30 uur – 18.00 uur 
 

kostprijs  formule 5: 5 opvangdagen per week = 525 euro/maand (2de kind 5%,  
3de kind 10%).  
formule 4: 4 opvangdagen per week = 425 euro/maand (2de kind 5%,  
3de kind 10%) 
formule 3: 3 opvangdagen per week= 325 euro/maand (2de kind 5%,  
3de kind 10 %).  
nachtopvang: enkel van vrijdagavond 19u tot zaterdagvoormiddag 11.30u 
= 38 euro ontbijt incl.  
occasionele opvang 30 euro per dag 
 

doelgroep  (niet-) schoolgaande kinderen van 0 tot 6 jaar 
 

krachtlijnen Wij bieden opvang aan kindjes tussen 0 en 6 jaar. Wij bieden eveneens 
voor- en naschoolse opvang en occasionele opvang. Uw krijgt bij ons de 
kans om onder leiding van deskundig personeel zich op alle terreinen in 
eigen tempo te ontwikkelen, op die tijden dat u aan het werk bent. De 
kinderopvang is gelegen in een privéwoning.   

 

4.2. Kinderdagverblijf Het Berenbos 

contactpersonen  Hilde Schoenmaekers  
Ellen Geysels 
Mieksebaan 144 
2960 Brecht 
0471 54 56 96 
ellen.geysels@telenet.be  
 

openingstijden maandag – vrijdag: 07.00 – 18.00 uur  

kostprijs  Vast maandbijdrage tussen 200 en 500 euro, minstens 2 dagen per week 

ingeschreven. Tarieven zijn fiscaal aftrekbaar. 
 

doelgroep  (niet-) schoolgaande kinderen van 0 tot 3 jaar 
 

krachtlijnen Speelruimte beneden, 3 slaapkamers op de eerste verdieping, tuin met 
grote zandbak  
Het Berenbos is gelegen in een bosrijke omgeving, dichtbij de oprit van de 
autosnelweg Breda – Antwerpen in Sint-Job-In-’t-Goor. Er wordt gestreefd 
naar een openvensterverblijf. 

 

 

 

 

 

 



4.3. De Kleine Wereld 

contactpersonen  Emily Janssens  
Wilma Van Dijk – 0487 67 88 24  
Korte Nieuwstraat 26 
2960 Sint-Job-In-’t-Goor  
www.dekleinewereld.be. 
de.kleine.wereld@telenet.be  
 

openingstijden maandag – donderdag: 06.00 – 20.00 uur  
vrijdag: 06.00 – 19.00 uur  
gesloten op zaterdag en zondag en op feestdagen 
tijdens de zomervakantie sluiten we twee weken 
 

soort opvang  Zelfstandig kinderdagverblijf met attest van toezicht van Kind en Gezin.  
Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en aan kinderen van 0 tot 6 
jaar met een speciale zorgbehoefte.  
Naschoolse opvang (wij voorzien geen vervoer). 
2 vaste begeleiders met diploma bachelor orthopedagogiek met jarenlange 
ervaring in het werken met kinderen met of zonder beperking.  
Ondersteuning bij activiteiten van 1 vrijwilligster, max. 2 stagiairs. 
 

kostprijs  blok tot 5u: 17 euro 
blok tot 10u: 28 euro  
blok tot 15u: 36 euro  
 

doelgroep  baby’s en peuters  
2 kinderen met bijzondere zorgvraag      
16 plaatsen                
 

krachtlijnen Volledig gerenoveerd woonhuis met grote living en veranda (met 
zonnewering) die van elkaar afgescheiden kunnen worden. Boven 3 
slaapkamers voorzien (baby’s, + 1 jarigen en speel/slaapruimte voor de 
oudsten) en een ingerichte badkamer. Grote zonnige, volledig omheinde 
tuin met gras voorzien van een zandbak, speeltoestellen, moestuintje, 
enkele konijntjes en kippetjes. Verhard terras, ruime parking en beveiligde 
toegang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Kinderdagverblijf Klim-op  

contactpersonen  Lief Wils 
Sluisvijfbaan 5 
2960 Sint-Job-In-‘t-Goor  
0493 19 67 81 
 

openingstijden van maandag tot vrijdag van 06.00 tot 18.00 uur  
niet op feest- en brugdagen 

niet tussen Kerst en Nieuwjaar 
 

kostprijs  volledige dag = 30 euro  
halve dag = 20 euro  
tarieven zijn fiscaal aftrekbaar   
 

doelgroep  voor kinderen vanaf 0 jaar tot ze naar school gaan              
 

krachtlijnen Klim-op is een kinderopvang met veel speel- en slaapruimte en een grote 
tuin. Een groot team is er dagelijks gemotiveerd en enthousiast aanwezig 
om er altijd toffe Klim-opdagen van te maken. 

4.5. Kleuteropvang Klim-op   

contactpersonen  Tina Hackethal  
Sluisvijflaan 5 
2960 Sint-Job-In-‘t-Goor  
0493 19 67 81  
 

openingstijden maandag – vrijdag: 06.00 – 8.30 uur  
+ van 12.00 – 18.00 uur (kleuters worden opgehaald bij Vrije Basisschool 
Maria Middelares, Platanendreef 1 a) 
tijdens schoolvakanties: 06.00 – 18.00 uur  
gesloten op feest- en brugdagen en tussen Kerst en Nieuwjaar 
 

kostprijs  volledige dag = 30 euro (incl. warme maaltijd en vieruurtjes) 
halve dag = 20 euro (incl. warme maaltijd of vieruurtje)  
voorschoolse opvang = 7 euro  
naschoolse opvang = vanaf 7 euro = flexibel 
woensdagnamiddag voor kleuters = vanaf 20 euro (incl. warme maaltijd en 
vieruurtje) 
tarieven zijn fiscaal aftrekbaar  
 

doelgroep  schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 6 jaar               
 

krachtlijnen De Kleuterklim-op is er speciaal op maat van onze kleuters. Het gebouw 
staat los van de dagopvang. De Kleuterklim-op brengt ’s morgens uw 
kindje(s) naar school en gaat ze ’s middags of ’s avonds weer halen 
(school Middelares Wijkschool). Kinderen vanuit een andere school 
kunnen ook van de opvang genieten, maar worden gebracht. Klim-op heeft 
een grote tuin waarin de kinderen elke dag, als het weer het toelaat, 
kunnen spelen. In de vakantie werken we wekelijks met een thema. 

 

 

 

 



5. Initiatief voor buitenschoolse opvang  

contactpersonen  Stekelbees Brecht, Sint Lenaarts, Overbroek 
Verantwoordelijke Karin Smout  
Mudaeusstraat 6 
2960 Brecht 
03 313 98 27  
 
Stekelbees Sint-Job-In-’t-Goor 
Verantwoordelijke Karin Smout 
Hogebaan 4 
2960 Sint Job 
03 663 76 80  
 
e-mail voor alle locaties = lkbrecht@landelijkekinderopvang.be  
Voor alle administratieve vragen, mededelingen zoals adreswijziging, 
facturatie, online inschrijvingen = 
admibobrecht@landelijkekinderopvang.be  
 

door wie  23 gediplomeerde kinderbegeleid(st)ers, 1 verantwoordelijke 
 

openingstijden  Locatie Stekelbees Brecht: Mudaeusstraat 6, 2960 Brecht: 03 313 98 27 
• voorschools van 6u45 tot begin van de school (mits reservatie) 

• naschools tot 18u45  

• schoolvrije dagen en vakantiedagen van 6u45 tot 18u45 (online 
reserveren) 

Locatie Stekelbees Sint Lenaarts: Dorpsstraat 19, 2960 Sint Lenaarts: 
03 605 94 40 

• voorschools van 7u00 tot begin van de school ( mits reservatie) 

• naschools tot 18u45 

• schoolvrije dagen en vakantiedagen van 7u00 tot 18u45 (online 
reserveren)  

Locatie Stekelbees Overbroek: Sint-Willebrordusstraat 60, 2960 Brecht: 
0479 47 74 15 

• voorschools van 7u00 tot begin van de school 

• naschools tot 18u15 

• woensdagnamiddag: gesloten. Er is busvervoer voorzien naar 
Stekelbees Brecht  

• schoolvrije- en vakantiedagen gesloten.  
Locatie Stekelbees Sint-Job-In-’t-Goor: Hogebaan 4, 2960 Sint Job, 03 
663 76 80 

• voorschools van 7u00 tot begin van de school. (mits reservatie) 

• naschools tot 18u45  

• schoolvrije dagen en vakantiedagen doorlopend van 7u00 tot 
18u45 (online reserveren).  

 
kostprijs  Gewoon tarief  

- Voor- en naschoolse opvang: 1,27 euro per begonnen half uur 
- Woensdagnamiddag 

• 1,27 euro per begonnen halfuur 

• 7,20 euro voor een halve dag (van 3u t.e.m. 5u59) 

• 14,37  euro voor een hele dag (vanaf 6u) 
- Schoolvrije dagen en vakantiedagen 

• 4,78 euro voor een derde dag (tot en met 2u59) 

• 7,20 euro voor een halve dag (van 3u t.e.m. 5u59) 

• 14,37 euro voor een hele dag (vanaf 6u) 
- Tijdens vakanties kan enkel voor-en naopvang voor speelpleinen, 

sportkampen,… per begonnen half uur aangerekend worden. Bij 
laagtijdig of niet annuleren betaalt u de gereserveerde opvang 



volledig of gedeeltelijk.  
 

Verminderd tarief 
Voor gezinnen met meerdere kinderen is een verminderd tarief mogelijk. 
Dit wordt enkel toegekend wanneer meerdere kinderen van hetzelfde 
gezin op éénzelfde dag gebruik maken van de opvang.  

• 0,95 euro per begonnen half uur 

• 3,59 euro voor een derde dag 

• 5,40 euro voor een halve dag 

• 10,78 euro voor een hele dag 
 
Sociaal tarief 
U kunt sociaal tarief aanvragen bij de verantwoordelijke. U bezorgt 
hiervoor uw meest recente aanslagbiljet of WIGW (weduwen, invaliden, 
gehandicapten en wezen)-kaart. Het toekennen van een sociaal tarief 
gebeurt op jaarbasis. U dienst dus jaarlijks de meest recente documenten 
aan ons te bezorgen. U komt in aanmerking indien uw gezamenlijk 
belastbaar gezinsinkomen onder de grensbedragen van het RVV-statuut 
(Recht Verhoogde Tegemoetkoming voorheen OMNIO) ligt. Deze 
grensbedragen van het RVV-statuut worden elk jaar op 1 januari 
geïndexeerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verantwoordelijke. 
Het sociaal tarief bedraagt:   

• 0,63 euro per begonnen half uur 

• 2,33 euro voor een derde dag 

• 3,50 euro voor een halve dag 

• 7 euro voor een hele dag 
 
Administratiebijdrage: 
Elke gezin betaalt per schooljaar een administratiebijdrage. Voor gezinnen 
die het gewone tarief betalen, bedraagt dit 20 euro per schooljaar. 
Gezinnen met sociaal tarief wordt 10 euro aangerekend. Deze vergoeding 
wordt aangerekend op de eerste factuur van het schooljaar. 
 

doelgroep  schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
 

infrastructuur  De locaties van Stekelbees hebben een sfeervolle inrichting met 
verschillende speelhoeken (zoals knutselruimte, kleuterhuisje, motorische 
ruimte, tienerkamer, huiswerkkamer, constructieruimte, leeshoek, 
rustruimte, …). De 3 Stekelbeeslocaties hebben een mooie afgebakende 
buitenruimte waar kinderen zich kunnen uitleven. 
 

krachtlijnen  We bieden kinderopvang op maat van de kinderen. Het welbevinden van 
de kinderen is ons uitgangspunt. Buitenschoolse opvang hoort bij de vrije 
tijd van kinderen. Wij willen de kinderen alle speel- en groeikansen bieden. 
We vertrekken hiervoor vanuit een pedagogische visie met 8 ankerpunten: 
-elk kind is krachtig 
-ouders zijn de eerste opvoeders 
-spelend opvoeden 
-een warm hart hebben en geven 
-samen leven en groeien 
-verschillen geven rijkdom 
-het gewone wordt bijzonder 
-beleef de natuur binnen en buiten 
 
De betrokkenheid van kinderen en ouders ligt ons nauw aan het hart. Ook 
de mening van ouders vinden we erg belangrijk bij Stekelbees. Als ouders 
het nodig vinden, kunnen ze steeds begeleid(st)ers en verantwoordelijken 
aanspreken en wordt de nodige tijd vrijgemaakt. Tijdens de openingsuren 
hebben de ouders steeds toegang tot de lokalen waar de kinderen 
verblijven. 



 
Stekelbees werkt samen met het gemeentebestuur van Brecht en met de 
scholen in Brecht die een beroep op ons doen. De afspraken worden 
gemaakt en opgevolgd in het lokaal overleg kinderopvang (LOK).  
 
 
 
 
 
 



6. Voor- en naschoolse opvang in de school  

school contact schooluren  voor-en naschoolse opvanguren  prijs  

Kleuterschool  
De Zevensprong  

Venustraat 5 
Brecht  
03 660 07 70  

08.35 – 15.30 u 
woensdag tot 12.15 u 

voorschools = 07.50 tot 08.35 u 
naschools = 15.30 tot 16.15 u 
woensdagmiddag = 12.15 tot 12.30 u 

gratis  

Kleuterschool  
Klavertje 3  

Sint Willebrordusstraat 29 
Overbroek  
03 313 54 28 

08.35 tot 15.30 u  
woensdag tot 12.15 u 

voorschools = 07.50 tot 08.35 u 
naschools = 15.30 tot 16.15 u 
woensdagmiddag geen opvang  

gratis  
 

Klavertje 3 (1ste – 2de lj)  Sint Willebrordusstraat 29 
Overbroek  
03 660 07 70  

08.35 – 15.30 u 
woensdag tot 12.15 u 

voorschools = 07.50 tot 08.35 u 
naschools = 15.30 tot 16.15 u 
woensdagmiddag geen opvang  

gratis  

Sint Michielschool  
(3de – 6de lj)  
 

Venusstraat 5 
Brecht  
03 660 07 70  

08.35 – 15.30 u 
woensdag tot 12.15 u 

voorschools = 07.50 tot 08.35 u 
naschools = 15.30 tot 16.15 u 
woensdagmiddag geen opvang  

gratis  

De Sleutelbloem  Schoolplein 2 
Brecht  
03 313 81 63  

08.35 – 15.30 u  
woensdag tot 12.15 u 

voorschools = 07.50 tot 08.35 u 
naschools = 15.30 tot 16.15 u 
woensdagmiddag = 12.15 tot 12.30 u 

gratis 

Vrije basisschool  
Maria Middelares  

Hogebaan 2 
Sint-Job-In-‘t-Goor  
03 636 12 29  

08.45 tot 12.00 u 
13.15 tot 15.35 u 
maandag tot 16.00 u  

voorschool = vanaf 08.00 u tarief Stekelbees  
 

Vrije basisschool 
Leonardusschool  

Dorpsstraat 12 
Sint Lenaarts  
03 313 03 20  

08.30 tot 12.05 u  
13.20 tot 15.20 u  
woensdag tot 12.05 u 

voorschools: 07.30 tot 08.15 u 
naschools: 15.35 tot 16.45 u 
nadien gaan de kinderen naar 
Stekelbees 
woensdagmiddag: 12.30 tot 13.30 uur 

gratis opvang van 15.25 tot 
15.45 u 
overige tijdstippen: 0,50 u per 
begonnen kwartier 

De Schakel  Kerkstraat 1 
Sint Lenaarts  
03 313 98 62  

08.35 – 15.30 u 
woensdag tot 12.15 u 

voorschools = 07.50 tot 08.35 u 
naschools = 15.30 tot 16.15 u 
woensdagmiddag = 12.15 tot 12.30 u 

gratis 

Klavertje groep 3  Sint Willebrordusstraat 62 
Overbroek  
03 313 81 62  

08.35 – 15.30 u 
woensdag tot 12.15 u 

voorschools = 07.50 tot 08.35 u 
naschools = 15.30 tot 16.15 u 
woensdagmiddag = 12.15 tot 12.30 u 

gratis 

Daltononderwijs In ’t 
Groen  

Leopoldstraat 15 
Sint Lenaarts  
03 313 86 63  

08.50 – 15.30 u  
woensdag tot 12.10 u  

voorschools: 08.10 – 08.50 u 
naschools: 15.30 – 16.15 u (vrijdag tot 
15.50 u) 
woensdagmiddag: tot 12.35 u 

gratis  

  



Basisschool De Brug  Brugstraat 83 
Sint-Job-In-‘t-Goor  
03 636 11 44  

8.45 u – 15.10 u  
woensdag tot 12.20 u 

voorschools: 07.00 tot 08.45 u 
naschools: aansluitend op de schooluren 
tot 16.45 u 
woensdagmiddag tot 13.00 u 

voorschools: 7.00 tot 8.00 u 
1,00 euro. Van 8.00 tot 8.45 u 
gratis 
naschools: 2,50 euro  

O.C. Clara Fey  
Bulo Kristus Koning  

Bethaniënlei 5 
Sint-Job-In-‘t-Goor  
03 217 03 46  

maandag: 10.20 u - 
16.05 u 
dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag: 
08.50 u - 16.05 u  

naschoolse opvang aansluitend op de 
schooluren, enkel voor de kinderen die 
met de bus naar huis gaan 

gratis  

O.C. Clara Fey 
BubaO Sint-Rafaël 

Kerklei 44 
Brecht 
03 637 51 31 
 

 maandag: 9.55 u – 16.10 u 
dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.00 u – 
16.10 u 
woensdag: 8.00 u – 12.00 u 

gratis 

 

 



7. Babysitdienst  

contactpersonen  Gezinsbond Brecht  
Fientje Meeus 
0478 460 495  
kinderoppasdienstbrecht@gmail.com  
 
Gezinsbond Sint-Job-In-‘t-Goor  
Nastassja Peeters  
nastassja.peeters@hotmail.com  
0485 648 865  
 

periode  Elke dag (halve dag, hele dag, avond) op vraag, zowel tijdens weekdagen 
als tijdens het weekend. 
 

kostprijs  uurtarief: 4 euro/uur, min. 8 euro  
overnachting (22.00 – 8.00 u + ontbijt): 20 euro  
feestdagen: tarief x 2 
Verzekeringsboekje voor 5 prestaties kost 7,5 euro en koop je bij de 
coördinator 
 

doelgroep  kinderen van 0 – 16 jaar  van leden van de Gezinsbond  
 

krachtlijnen De Gezinsbond vindt het belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben 
een sociaal leven uit te bouwen, naast hun gezin. Daarom biedt de 
Gezinsbond aan alle leden zijn babysitdienst aan. De Gezinsbond heeft 
een speciale verzekering voor de vrijwilligers die aan huis oppas komen 
doen. De oppassers zijn jongeren vanaf 15 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Opvang zieke kinderen  

initiatief   Christelijke Mutualiteit Antwerpen   
Molenbergstraat 2  
2000 Antwerpen 
03 221 93 31  
www.cm.be 
  

periode  De dienst oppas zieke kinderen is 24 op 24 uur bereikbaar.  
 

kostprijs  De eerste 5 opvangdagen zijn gratis, vanaf de 6de oppasdag betaalt u 1,75 
euro per uur.  
 

doelgroep  Zieke kinderen van 0 tot en met 12 jaar, die wegens ziekte niet naar de 
reguliere kinderopvang mogen.  
 

krachtlijnen  Uw kind wordt plotseling ziek en u moet naar het werk. Geen nood! CM 
Antwerpen organiseert opvang voor uw zieke kind. Ook het grootste 
gedeelte van de factuur wordt door CM Antwerpen betaald. De kostprijs 
van een gediplomeerde verzorgende bedraagt 22,50 euro per uur. 
Daarvan betaalt u slechts 1,75 euro en dit pas vanaf de 6de oppasdag. U 
hoeft met andere woorden voor de eerste 5 dagen oppas per kalenderjaar 
en per gezin niet te betalen. De ziekte van je kind moet bewezen zijn door 
een doktersattest. Oppas kan van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 
20.00 uur met een minimum van 4 uur en dit van maandag tot en met 
zaterdag. Oppas kan voor maximaal 9 uur per dag en dit gedurende 
maximaal 5 opeenvolgende werkdagen. De aanvraag moet gebeuren voor 
12 uur ’s middags om de dag nadien oppas te kunnen hebben. 

 

initiatief   De Voorzorg Antwerpen  
0800 97 520 (gratis_24/24_7/7)  
www.devoorzorg.be 

periode  De dienst oppas zieke kinderen is 24 op 24 uur bereikbaar.  
 

kostprijs  Voor de eerste 9 uren opvang: 4,25 euro per kind. Voor het 10de uur 
opvang: 8,50 euro per uur per kind. Per factuur betaalt men 5 euro 
administratiekosten. Wanneer je kindje lid is van de Voorzorg krijg je 2 
euro per uur terug betaald met een max. van 18 euro per dag.  
Een medisch attest is vereist. Voor de opvang voor de volgende dag, 
vraagt u dit aan voor 20.00 u op het nummer 0800 97 520. 
 

doelgroep  Zieke kinderen van 0 tot en met 12 jaar, die wegens ziekte niet naar de 
reguliere kinderopvang mogen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Opvang kinderen met een beperking  

initiatief   De Voorzorg Antwerpen  
Thuisopvang kinderen met een specifieke zorgbehoefte  
0800 97 520 (gratis, 24/24, 7/7)  
014 40 98 00 (tijdens kantooruren)  
www.devoorzorg.be 
www.reddie-teddy.be 
  

soort opvang   Thuisopvang van kinderen en jongeren met chronische zorgbehoefte, een 
handicap of kanker. Bij een eerste aanvraag kimt de verantwoordelijke 
vooraf op huisbezoek voor meer informatie en een kennismaking. Voor de 
opvang voor de volgende dag, vraagt u dit aan voor 20.00 uur op het 
nummer 0800 97 520.  
 

periode  Van maandag t.e.m. vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur. De opvang duurt min. 
4 uren en max. 9 uren. Max. 4 weken per jaar en 2 opeenvolgende weken. 
Opvang op woensdag is beperkt tot 4 opeenvolgende woensdagen en 12 
per jaar.  
 

kostprijs  4,25 euro per uur  
Als je kind lid is van de Voorzorg, krijg je 2 euro per uur terug betaald met 
een max. van 18 euro per dag. 
 
 

 

 

 


